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Dostaň sa na vyšší level v Minecrafte -
Stephen O'Brien ke stažení PDF Očakávané
pokračovanie úspešnej príručky ?Minecraft -
Vydoluj maximum!?. Chcete si vo vlastnom

svete postaviť zložitejšie ruditové
konštrukcie, mlynček na zombie alebo
jadrový reaktor? Potom ste narazili na tú

pravú knihu! Dozviete sa všetko potrebné o
železničnej preprave, automatických farmách,
mlynčekoch na mobov, najzaujímavejších

modifikátoroch a mnoho ďalšieho. Minecraft
je oveľa viac ako len hra: Je to alternatívny
vesmír plný tvorby, dobrodružstva, napätia,
vášne a prekvapenia. Porazili ste Draka z

Konca, máte zbierku začarovaných
predmetov a zásoby rudy, jedla a elixírov na
ďalší rok? Nezúfajte, práve tu totiž začína tá
pravá zábava! S touto knihou dokážete využiť
potenciál Minecraftu na maximum a vytvoriť
zložité vynálezy, ktoré budú obdivovať nielen

vaši spolužiaci. Stephen O?Brien na
Minecrafte ?závislačí? od prvých skúšobných
verzií a zažil už skoro všetko, čo tento svet
ponúka. Tentoraz sa zameral na zložité

princípy, stroje a obvody, ktoré podáva čo
najjednoduchšou formou v názorných
postupoch. Dozviete sa, ako: * Správne
nastaviť herné účty a módy a používať

vlastné launchery * Postaviť farmu, ktorá
úrodu sama zožne, prepraví, zozberá a

roztriedi * Vytvoriť automatický generátor
obsidiánu alebo kameňa * Vylepšiť vzhľad
stavieb vrátane zaujímavých dekorácií *
Vytvárať vlastné mapy a dobrodružstvá *
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Navrhovať pokročilé ruditové obvody *
Využiť novinky módov BuildCraft, RailCraft
a IndustrialCraft * Vybudovať sieť potrubí,
jadrový generátor alebo rýpadlo * Najlepšie
robiť záznamy hry a zdieľať ich s ostatnými
O autorovi: Stephen O?Brien je austrálsky

spisovateľ a podnikateľ, ktorý sa po mnohých
rokoch prežitých v Silicon Valley usadil v
austrálskom Sydney. Napísal už 27 kníh
vrátane svetového bestselleru ?Minecraft -
Vydoluj maximum!?. Vymyslel aj Typefi,

jeden z najlepších automatických
publikačných systémov na svete, a vo svojom
voľnom čase vynašiel nový typ kávovaru s
názvom mypressi. Minecraft hrá už odvtedy,
ako bol prvýkrát vydaný, a neprestáva žasnúť
nad neprekonateľnou kreativitou, ktorú táto

hra ponúka.
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